
 
APTEKA GŁÓWNA

GARWOLIŃSKA 16, WARSZAWA
669304080

 

 

Imupret 50 tabletek
 

Cena: 38,11 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 50 tabl.

Postać tabl.drażow.

Producent BIONORICA SE

Rejestracja Lek ziołowy

Substancja
czynna

Produkt złożony

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Lek

PRODUCENT: BIONORICA

ILOŚĆ: 50 tabletek 

 

OPIS:

Imupret to lek wskazany do stosowania przy pierwszych oznakach oraz w trakcie trwania przeziębienia. Dla osób dorosłych oraz dzieci
powyżej 6 roku życia.

 

DZIAŁANIE:

Lek Imupret jest tradycyjnym produktem roślinnym, którego wskazanie opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania. W naturalny
sposób stymuluje siły obronne organizmu. Działa wzmacniająco na odporność, łagodzi objawy infekcji oraz działa hamująco na
namnażanie się wirusów.

 

WSKAZANIA:
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Wskazany do stosowania przy pierwszych oznakach przeziębienia oraz w czasie trwania przeziębienia.

 

DAWKOWANIE/SPOSÓB UŻYCIA:

Dzieci od 6 do 12 lat 1 tabletka 3 razy dziennie. Młodzież w wieku od 12 lat i dorośli 2 tabletki 3 razy dziennie.

 

SKŁAD:

1 tabletka drażowana zawiera następujące sproszkowane substancje czynne: ziele skrzypu 10,00 mg; ziele krwawnika pospolitego 4,00
mg; korzeń prawoślazu 8.00 mg; liść orzecha włoskiego 12,00 mg; ziele mniszka lekarskiego 4,00 mg; kwiat rumianku 6,00 mg; kora
dębu 4,00 mg.

 

OSTRZEŻENIA: 

Nie stosować leku Imupret, jeśli pacjent ma uczulenie a którąkolwiek substancje czynną lub substancje pomocnicze, jeśli pacjent ma
alergie na rośliny z rodziny Astreacae.

Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy - galaktozy,
niedoborem sacharazy - izomaltazy, rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy lub niedoborem laktazy nie powinni
przyjmować produktu Imupret.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30 stopni C.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

 

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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